
DIA 148 

Leia II Samuel 13.1-39 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 13.21-24 

 

        Davi estava irritado com Amnom por estuprar Tamar, mas não o puniu. Ele 

provavelmente hesitou, em parte, porque era culpado de um pecado similar em seu 

adultério com Bate-Seba. Davi pode ter achado que os próprios pecados 

desqualificaram-no para punir Amnom pelos dele.  

     Quando vemos o pecado na vida de outras pessoas, também hesitamos em chama-

las para uma maior santidade. Podemos sentir-nos hipócritas ao fazermos isso. Mas, 

em vez de aproximar-nos delas com uma atitude de presunção e julgamento, 

podemos achegar-nos com um sentimento de compaixão e fraqueza em comum. 

     Se você reconhece em alguém o pecado que já fez parte de sua vida, lembre-se de 

sua história. Se Deus chama você para confrontá-lo, lembre-se da graça do Senhor por 

sua vida. Se a sua experiência ajuda-o a alertar o próximo contra cometer os mesmos 

erros, então Deus está mostrando que "todas as coisas contribuem juntamente para o 

bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto” (Rm 

8.28). 

Leia João 17.1-26 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 17.10,11 

 

    O que Jesus quis dizer ao expressar "nisso sou glorificado"? Deus é glorificado 

quando Seu caráter e presença são revelados para todo o mundo ver. A vida dos 

discípulos de Jesus revelou o caráter do Altíssimo, mas eles somente podiam fazer isso 

sendo unidos com Ele. 

     O maior desejo de Jesus para Seus discípulos era que eles fossem unidos como um 

só. Ao juntar-se a Cristo e ao Pai, Seu povo está unido um ao outro. Jesus sabia que 

essa unidade seria uma poderosa testemunha da realidade do amor de Deus. Como 

Seu povo revela o Seu amor, Deus apresenta-se ao mundo  por meio dele. 

     Cristãos podem conhecer a unidade entre si se estiverem vivendo em união com 

Deus. O pecado separa-nos do Senhor e também de todos os que estão ligados a Ele. 

Você está ajudando a unificar o Corpo de Cristo? Sua vida revela o caráter e presença 

de Jesus? Ambos vêm da ligação de seu coração com Deus. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 



Decida suportar um pouco mais e esperar a libertação da parte de Deus. Lembre-se de 

que o Senhor é fiel. 

Leia Salmos 119.81-96 

Leia Provérbios 16.6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que 

leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


